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Begin met het plaatsen van alle kooidelen op de grond.

Je krijgt een goed overzicht van de onderdelen en ziet waar ze  

thuishoren. Monteer de trap volgens de instructies van de trapmontage.

Palen met voorgemonteerde consoles zijn genummerd naar het laagste 

nummer voor montage onderaan de trap.

 

Draai geen extra wielbouten aan, gebruik de ruimte die door de

sleufgaten om later de roosterprofielen aan te passen.

Controleer of de leuningpalen waterpas zijn en of alle bouten op de trap 

goed zitten vastzetten voordat u de leuning met de bevestiging verbindt 

en fixeer de bevestiging tegen het deurkozijn met een schroefdraad.

Fixate the doorframes door frame attachment to the outside of the 

centerpipe using a M12-bolt in the predrilled hole. 

Bevestig de deurlijstbevestiging op het deurkozijn aan de buitenkant

de eerste / onderste stap met m8 bouten. 

Bevestig de sleutelgatafstandshouder op het deurkozijn aan de  

middenbuizen voorgeboorde gaten en zet vast met m12 bouten.

1. DEURKOZIJN

VOORDAT JE BEGINT
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Wanneer alle secties zijn gemonteerd, monteert u het bovenste en 

onderste staal strip aan de buitenkant van de kooi.

2. ROOSTERSECTIES 

Begin met het monteren van het gedeelte met het label “nr 1”.

Monteer het roostersectie aan het deurframe. Gebruik 4 raspklemmen.

Bevestig het gedeelte aan de consoles op het eerste bericht.

Stel het deurgedeelte waterpas, monteer en stel de volgende roost-

ersecties neer. De secties moeten aan beide zijden evenveel ruimte 

hebben, symmetrisch van het midden van elke post.

De roostersecties zijn standaard en gemaakt voor staphoogte 190 mm /

330 mm cc tussen palen. Plaats de secties in een even lijn langs de

buiten de treden. Bevestig de secties aan de roosters met

zadelklemmen.

De laatste twee secties, aan de bovenkant van de kooi, zijn met slechts 

één console en twee bouten / roosters.

Til de deur op in het deurframe en op de scharnieren, pas de hendel 

aan en vergrendelen om een optimale functie te krijgen.

Zet de stalen strip vast met bouten en de roosterklemmen aan de 

binnenkant van het rooster gedeelte. 

Alles moet er recht en netjes uitzien als de montage correct is.

3. STALEN STRIP

De sectie moet worden aangepast met gelijke afstand tussen de sec-

ties. Aan elke sectie zijn vier roosterbeugels nodig.

Use gratingbrackets on the outside of the grating section when mount-

ing against the consoles. 


